LF UK v Plzni

www.lfp.cuni.cz

1

Ekvádor
Město: Cuenca
Název organizace: Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas
Obor, ročník: Všeobecné lékařství, 5.ročník
Druh stáže: Free mover
Délka pobytu: 2.11.2016 - 28.1.2017
Náplň pobytu:

Studium pediatrie, gynekologie, interního lékařství, chirurgie a veřejného zdraví. Byl jsem členem
studijní skupiny (podobně jako na LFP) a společně s ostatními studenty jsem absolvoval teoretické i
praktické hodiny, včetně testů a jiných projektů týkajících se výuky.
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: v bytě
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: Cena potravin v supermarketu přibližně
stejná, restaurace dražší než v ČR (2-3x). Naopak ceny ovoce a zeleniny na trhu přibližně 1/2 ceny v
ČR.
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či
letenky: Let Vídeň - Frankfurt - Panama City - Guyaquil (Ekvádor). Cena cca. 23 000 Kč,
Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD - jednotné jízdé cca 6 Kč. Průměrná cena za taxi službu
po městě 50 Kč.
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 850 €
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? ne
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Turistika - národní
parky, vulkány, hory. Návštěva fotbalového zápasu (to prostě k tomuto kontinentu patří. Koncerty a
vystoupení místních tradičních skupin. Vzhledem k nadmořské výšce (2500 m.n.m.) je dobré začít
sportovat až po několika dnech aklimatizace - tenis, posilovna, běh. .
Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 1
Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? Každá nová zkušenost člověka v mnohém
obohatí, proto ano.
Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání: ano
_________________________________________________________________________________
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Město: Cuenca
Název organizace: Hospital Monte Sinai
Obor, ročník: Všeobecné lékařství, 6.ročník
Druh stáže: Free mover
Délka pobytu: 1.6.2017 - 27.8.2017
Náplň pobytu: Stáž na oddělení otorinolaryngologie. Návštěva operačních sálů, práce na oddělení a
v ambulanci. Spolupráce s lékaři
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a: v bytě
Orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)?: V restauracích bylo jídlo dražší než v ČR,
cca 12 - 15$. V supermarketu ceny přibližně stejné. Mnohem levnější ovoce, cca 1/3 cena.
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či
letenky: Letenka Praha - Madrid - Guayaquil, přibližně 24 000. Odtud autobusem, autem do Cuenca.
Jaké jsou možnosti místní dopravy: MHD - autobus, dokončují se tramvajové linky (už dva roky).
Cena 6 kč za jízdu
Průměrné měsíční výdaje během pobytu? (v EUR měsíčně) : 800 €
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí? ne
Tipy na využití volného času (sport; kultura; výlety; finanční náročnost): Turistika - výlety do
hor a národních parků. Sport - tenis, cyklistika, fotbal, volejbal. .
Odborný přínos pobytu (hodnocení jako ve škole 1-5): 1
Osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole) : 1
Měl/a byste zájem o nějaký další pobyt v zahraničí? “The world is a book, and those who do not
travel read only one page.” Určitě ano, jak z osobního, tak lékařského hlediska pro mě byl pobyt
nezapomenutelnou zkušeností.
Myslíte si, že Vám zahraniční pobyt pomůže při hledání zaměstnání: ano
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